
 
Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan   
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 
 

Styrelsen 
Styrelsen 2022-02-04- 2023-02-08 bestod av: 
Moa Arnberg-Håkansson ordförande  Rödeby Församling  
Therese Ferngren Edlund vice ordförande Tegs församling   
Ann Karlsson  sekreterare   Sölvesborgs församling  
Christina Stjernberg  kassör   Östersunds församling  
Cecilia Sundkvist Ledamot   Stiftspedagog, Strängnäs stift 
Jonna Nilsson Ledamot   Lunds Östra stadsförsamling 
Maria Nilsson                   Ledamot   Falkenbergs pastorat 
  
 
Styrelsen har under året haft åtta digitala, protokollförda, möten. 
 
Eftersom vi vill vara en rikstäckande organisation och har en styrelse spridd över landet 
innebär det en stor kostnad att ses fysiskt, samtidigt blir fysiska möten mer kreativa 
och en förutsättning för att digitala möten skall bli konstruktiva. I mötesplanen låg ett 
fysiskt möte, men på grund av efterdyningarna av pandemi fick detta bli ett 
Teamsmöte.   

 
Representation 
Styrelsens ambition har varit att finnas med i olika sammanhang där det känts 
värdefullt att möta medlemmar och blivande medlemmar. Under året så har det 
öppnats upp mera och vi har kunnat vara på plats fysiskt. Vi har även varit med på 
digitala träffar.  

 
Ekonomi 
Vi har under 2022 valt att byta bank, från Swedbank till Handelsbanken, då det har varit svårt 
att kunna ändra firmatecknare hos Swedbank. Den nya banken har fungerat mycket väl under 
året. Under våren 2022 gjordes ytterligare en drive för att sälja fler profiltröjor samtidigt som 
de nya i styrelsen har fått tröjor.  

 
Utbildningsinstituten 
Under året så har föreningen närvarat vid flera tillfällen och besökt de blivande 
församlingspedagogerna och har haft spännande och givande samtal.   

 
 
 



 
Kongress för församlingspedagoger samt årsmöte 2022 
Under 2022 ställde vi in kongressen på grund av den rådande pandemin. Med hjälp av 
tekniken så kunde vi genomföra årsmöte digitalt. Det var 32 st närvarande medlemmar 
på det digitala årsmötet.  
 

Medlemmar 
Verksamhetsåret 2022 har medlemsrekryteringen fortsatt på olika sätt. Vi har bl.a. 
närvarat vid olika kurser och via de olika sociala medierna som föreningen har. 
Vi har lyckats behålla de befintliga medlemmarna. Under pandemin så började 
yrkesföreningen att använda sig av de sociala medierna för att nå ut till gamla och nya 
medlemmar, detta är något vi har fortsatt jobba med och är under utveckling. 
Under 2022 hade föreningen 85 st medlemmar och 7 stödmedlemmar.   
Styrelsen arbetar aktivt med att hålla kontakt med våra medlemmar, via 
medlemssidan, Facebook och Instagram. 
2023 ser vi fram emot nya möjligheter till rekryteringar. 
 

Profilmaterial. 
Under 2022 har vi i styrelsen fortsatt samarbetet med tryckeriet MA Screen & Reklam i 
Ronneby AB.  
Det utbudet som finns är en hoodie i svart eller rött och en grå mössa. Under året 
kommer vi att fortsätta att utveckla profilmaterialet med bla en tygkasse.  
 

Kommunikation  
Föreningen arbetar med hur vi ska synas. Årets försäljning av profiltröjor har legat 
stabilt under 2022.  
 

Hemsidan har fått en alltmer levande funktion för föreningen. Styrelsen arbetar 
fortlöpande med att uppdatera och kvalitetssäkra vår hemsida. Vi ser tydligt att detta 
är bra och viktigt för föreningen. 
Christina Stjernberg har det formella ansvaret för hemsidan kontra webdomänen. 
 

Förutom hemsidan driver styrelsen också en Facebook sida. Den används för 
medlemsdialog och information och är en viktig del i att marknadsföra föreningen och 
lyfta våra centrala frågor utåt. Föreningen har även ett Instagramkonto, som är kopplat 
till vår Facebook sida, för att nå flera medlemmar. Detta konto fungerar även som ett   
vandringskonto där man får följa utbildade församlingspedagogers vardag. 
Vi uppmanar alla som vill att ”låna kontot” i en vecka.  
Under året har styrelsen uppdaterat foldern om yrkesföreningen. 
Tanken är att foldern skall kunna spridas till församlingspedagoger i Sverige vid kurser 
och andra mötestillfällen.  

 
 
  



Stiftskontakter 

 
Styrelsen har delat upp stiften mellan sig för att ha en tydlig direktkontakt med 
stiftspedagogerna och det som händer på stiftsnivå. Under året har den fördelningen 
varit följande:  
 
Uppsala Christina Stjernberg 
Linköping Jonna Nilsson  
Skara  Jonna Nilsson  
Strängnäs Cecilia Sundkvist  
Härnösand Christina Stjernberg 
Växjö Ann Karlsson 
Lund Moa Arnberg Håkansson  
Göteborg Maria Nilsson   
Karlstad Moa Arnberg Håkansson 
Västerås Therese Ferngren Edlund  
Luleå  Therese Ferngren Edlund 
Visby  Ann Karlsson 
Stockholm  Cecilia Sundkvist 
 
Styrelsen har även valt att skicka ut ett brev till alla stiftspedagoger, biskopar samt 
ärkebiskopen. Där har vi presenterat föreningen och den nya styrelsen. Under året har 
vi även skickat mejl till alla stiftspedagoger. Under hösten har vi även haft ett digitalt 
möte med stiftspedagogerna.  
 

Samverkan med Vision, KyrkA och lärarförbundet 
Våra fackförbund har varit en viktig dialogpartner. Under 2022 har vi tyvärr inte fått 
något ekonomiskt stöd av dem på grund av ändrad policy från deras sida. Vi hoppas 
naturligtvis att samarbetet ska öka, fast tyvärr har vi under året känt att samarbetet 
har varit lågt prioriterat från alla fackförbunden, fast vi hoppas på en positiv förändring 
inför 2023. 
 

Kontakt med församlingspedagogutbildningen 
Vi har kontinuerlig kontakt med församlingspedagogutbildningen, där vi har varit och 
presenterat föreningen på utbildningen och även haft en dialog med utbildning om 
legitimering 
 
Vi har uppmärksammat de nyutbildade församlingspedagogerna med ett brev och en 
gåva i form av ett USB-minne, pins och ett nyckelband med vår logga. 
 
 

 
 
 
  



Församlingspedagog – tankar kring en skyddad yrkestitel 
Årsmötet har gett styrelsen i tydligt uppdrag att fortsätta arbetet kring en skyddad 
yrkestitel.  
Under året har vi fortsatt att driva frågan framåt på olika sätt. Beslutet ligger hos 
kyrkomötet och vi har bland annat försökt driva frågan genom olika kyrkomötesombud 
och via våra fackförbund. Under året så har bland annat fackförbundet KyrkA lyft 
frågan om legitimering av yrket. Detta arbete gör vi i samverkan med 
stiftspedagogerna och med SKUI. Under året har styrelsen, i dialog med bland andra 
stiftspedagogerna, enats om att jobba för en legitimering av församlingspedagoger. 
Under året har styrelsen och stiftspedagogerna startat en arbetsgrupp för att kunna 
jobba på flera olika håll med frågan. 
 
 

Församlingspedagogernas roll i kyrkoordningen 
Styrelsen jobbar vidare med att få in församlingspedagogernas roll i kyrkoordningen. 
Ordet församlingspedagog finns inte med i kyrkoordningens texter till skillnad mot 
präst, diakon och musiker vilket vi som yrkesförening finner mycket olyckligt. Styrelsen 
upplever att denna fråga har en viss koppling till frågan om skyddad yrkestitel och vi 
har från styrelsen prioriterat samtalen kring legitimering.  
  
Vad gäller kyrkoordningen ser vi att den frågan kommer att kräva än mer lobbyarbete 
gentemot kyrkomötets ombud. Under året så har denna fråga lyfts och ett arbete har 
inletts med en ledamot i kyrkomötet. 
 
Vi i styrelsen vi söker ständigt formerna för att göra ett bra lobbyarbete och lyfter 
frågan i de sammanhang den känns relevant och viktig.  
 
 

Styrelsens tack 
Styrelsen vill härmed rikta ett tack till er medlemmar för verksamhetsåret 2022, utan 
er är vi ingen förening! Nu lägger vi året 2022 bakom oss och blickar framåt mot ett 
nytt spännande år 2023.  
 
 
 
 
 
Moa Arnberg Håkansson, ordförande  


